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مالسا یراگن خیرات نوچ و دنچ رد
یروکشا یفسوی نسح

)(

رب خسا ماقم رد رفکین اضردمحم رتکد یاقآ بانج یمارگ تسود اریخا

 ناونع اب یاهلاقم ،

 خیرات و مالسا هب نم درکور و هدرک هراشا نم زا یا هتشون هب ،نآ یاه تشونا زا یک رد و هداد راشتنا )۹۵ هامرهم ۱۹ خروم( هنامز ویدار تاس رد

.مهدب ناشا هتشون و هتفگ هب یخسا هک مدد مزال .تسا هداد رارق حرج و دقن دروم ار مالسا

رفکین یداقتنا تایعدم

:تسا هتشون نینچ رفکین

 نوخ مه ردق نآ دوگب دشوک یم و دنک یم یناوخزاب ار یمالسا تنوشخرپ خیرات ،مالسا هب تبسن هژیو رظن نسح اب مه یروکشا یفسوی نسح«

 اه تدهاجم هنوگ نآ زا و دنریگب قشمرس نازورما هک تسین اور لاح ره هب و ،دوبن نآ راذگ ناینب و مالسا ریصقت ،دش هتخر مه رگا و دشن هتخر

 هلاقم رد ،ربیخ گنج یارجام زا وا ریسفت هب دینک هاگن هنومن ناونع هب .دونش یمن ار ناگدد متس یادص یناوخزاب نیا رد وا .دنشاب هتشاد

 و یراچان رس زا دمحم هک دراذگیم نیا رب ار ضرف دنادیمن ار ارجام هک مه ییاج نآ رد و »

.»تسا هتشاد اور ار لام بصغ و یریگریسا و یزیر نوخ مکحم یلیلد رب انب

ماع ناونع اب نم )مامتان هتبلا و( ریخا تالاقم هلسلس هب ،مالسا خیرات زا نم »یناوخزاب« هب رفکین بانج ارهاظ

 هدناوخ ار نآ هناگ هدزیس یاهتمسق مامت ناشا مراودیما ؛دراد رظن نوتز تاس رد

.مزادرپ یم ناشا تایعدم تادرفم یخرب هب هاگ نآ و منک یم رورم ار ما یخرات راک ییارچ و یگنوگچ یهاتوک هب زاغآ رد اجنا رد .دنشاب

؟مینک یناوخزاب ار مالسا خیرات ییاهرایعم هچ اب و هنوگچ

 فراعتم شور اب اقیقد ،یند ره خیرات ریسفت و لیلحت و مهف و شراگن تروص نیا رد ؛تسا ناسنا یمومع خیرات هعومجم ریز ،نید خیرات نم رظن زا

 و اه شور موگب رتهب ا و شور نیا هراب رد ناوت یم لاح .تساه یراگن خیرات لوبقم و ماع دعاوق عبات ور نیا زا و دوش یم نکمم یراگن خیرات عورشم و

 دوجو زین )ریسفت یب نتم دننام( ریسفت یب خیرات .دوش یم ریسفت و هتشون هناراگن خیرات ،مالسا خیرات تسه هچره یلو ،درک هلداجم و ثحب دعاوق

.درادن یجراخ

 اریخا و … و یسانش هکس ،یسانش ناتساب ،یهافش ،بوتکم دانسا( کرادم و دانسا یاه یسررب اب اتدمع ،)رت نهک راودا خیرات هژیو هب( اه یراگن خیرات

 الامتحا و تسین و هدوبن نهذلا یلاخ هتبلا دص خیرات رگ شهوژپ .دوش یم ماجنا حیجارت /لداعت شور اب اه هداد و دانسا دقن و )یریوصت دانسا

 یملع یاه جاتنسا هک نیا تسا مهم هچ نآ یلو دوب دهاوخن ریثأت یب ،شا ییاهن یاه یرواد و اه لیلحت رد اهنآ دننام و کژولوپیت ا و یدرف یاهرواب

 یاه هصرع رگد دننام( خیرات ققحم ،رگد ترابع هب .تسا جراخ شهوژپ و ملع و لیلحت هریاد زا هنرگ و دشاب اکتا لباق یاه هداد هب دنتسم داب وا

 هب ییوگ خسا ،هلدا یبسن رابتعا ،ینورد یراگزاس ،ینابم ینشور دننام( شدعاوق مامت اب هرظن ک بلاق رد ار دوخ تایضرف دناوتب داب )قیقحت

.دنک هضرع )… و نابیقر اب سایق رد یبسن یتخانش تفرعم یرترب تابثا ،ضقن دراوم و لمتحم یاه شسرپ

 یانعم هب مه ار نآرق نم هک دنناد یم دنشاب هدناوخ ار »مالسا تسخن لاس داتفه یاهراتسج« هلسلس زا مراهچ و موس یاهراتسج رفکین بانج رگا

 راک نالف هک منک ادیپ نیق یدروم رد عقاو هب رگا ور نیا زا .متسین لیاق قلطم تمصع زین مالسا یبن یارب و مناد یم یسررب و دقن لباق هملک یملع

 یتقو .منک ناعذا یو یاطخ و هابتشا هب هک مرادن ییابا ،هدوب تسردان یمالسا هلمج زا و یناسنا و یقالخا یاهرایعم قبط و هداد ماجنا دمحم ار

(غابد شورس یاقآ هلاقم ک

https://www.radiozamaneh.com/301199(»نید دوخ«)https://www.radiozamaneh.com/302723(

 رد«

)https://zeitoons.com/16706(؟تشذگ هچ ربیخ

 لاس داتفه خیرات رد ییاهراتسج«

)http://zeitoons.com/18076(»مالسا تسخن
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 قلطم تمصع رب و هدش پا زا رت کیلوتاک حالطصا هب نم دننام و نم ارچ ،تسا مالسا ربمایپ هلمج زا و ناربمایپ تمالم و داریا و دقن نآرق رسارس

 ما هدرک مالعا )رفکین بانج تریدم تحت هنامز ویدار تاس نامه رد یتح( اهراب ؟مزروب رارصا )دنشدنا یم ناملسم ینونک ناملکتم هک هنوگ نآ(

 ناملسم ناارگ تنس اب مه نید تایضرع و تایتاذ و تاذ باب رد هک دنچره ،مرادن رواب »یبیع درادن دوخ تاذ هب مالسا« روهشم نخس هب هک

 مالسا لیلحت و مالسا مهف رد ،نید دقتنم و رالوکس یرکف نشور لیامش و کلس رد اضق زا هک یناسک ؛رفکین نوچ یناسک اب مه و مراد یدج فالتخا

.دننک یم رکف ام یانشآ یبهذم شدنا مزج و یطارفا نارگداینب دننام

هژیو رظن نسح 

 تنوشخ رپ ناشا ریبعت هب خیرات و مالسا هب درکور رد نم »هژیو رظن نسح« هب ناشا زاغآ رد .رفکین بانج راتشون تادرفم هب مزادرپ یم لاح

:حیضوت نیا اب .منک یم عافد نآ زا و هدرک دییأت ار نآ الماک نم یلو ،هتسرگن داریا ناونع هب اعدم نیا هب ناشا دنچره .تسا هدرک هراشا مالسا

 دنچ داش .تسا  هنافصنم و یملع لاح نیع رد و هنالد مه ههجاوم لوا طرش یرکف و هشدنا ا و صخش ره تسرد تخانش رد هک مرادن یم نینچ

 طارش رد ار دوخ دشاب نکمم هک اج نآ ات هک تسا نیا »هنالد مه« یانعم نیرت یلوا و نیرت مهم منامگ هب .دشاب حرط لباق هنالد مه موهفم یارب انعم

 هک تسا نیا هنالد مه رگد یانعم .موش قفوم هژوس لیلحت و مهف هب رت کدزن هچ ره رظنم زا ات مهد رارق دقن ا و قیقحت دروم فرط ینیع و ینهذ

 .تین ءوس هن مراذگب لباقم فرط ریخ هزیگنا و تین نسح رب ار لصا حالطصا هب و منادب رظن نسح یاراد ار دقن دروم انایحا و قیقحت دروم صاخشا

 دراو فرط ندرک بوکنم و لدج و یریگ چم هزیگنا هب افرص ا و دوش یمن لیلحت و دقن دراو ا دقتنم ،دشاب نیا زج رگا ،تفگ ناوت یم هبرجت قبط

 زوریپ ار دوخ ک ره تسا نکمم ،اه هرظانم رد .تسا ینیب شیپ لباق الماک یلادج نینچ ماجرف .دزادرپ یم مصخ اب عازن و لادج هب و دوش یم دوگ

 هکلب ؛دنک یمن تقیقح فاشکنا هب یکمک نادنچ و تسین یقالخا اهنت هن یا هلداجم نینچ تاهن رد یلو ؛دشاب نینچ مه اعقاو ا و دنادب نادیم

.تسا ملع دض و یقالخا دض اراکشآ

 یسررب ماقم رد هک تسا یهیدب ،منادب حلاص یمدآ ار وا و دشاب نم لوبق و دییأت دروم )لیلد ره هب( قیقحت دروم فرط رگا ،هتکن ود نیا رب نوزفا

 یتسرد هب مکح هلصافالب ،یو زا نم عالطا و ملع و رظن اب ضراعم رابخا ندینش ضحم هب هژیو هب و منک یم یرتشیب طایتحا ،وا لامعا رتشیب و راکفا

 رب ینبم یربخ رگا لاح ،مسانش یم ییوکین و یکین و یبوخ هب ار رفکین یاقآ نم لاثم باب زا .منک یمن شندرک موکحم هجیتن رد و ضراعم رابخا

 .موش قفوم تقیقح فاشکنا هب تاهن رد ات منک یم قیقحت رابخا نیا هراب رد ،وا هب تبسن رظن نسح اب ،مدرک تفارد نم عالطا و ملع نیا ضقن

 هلحرم رد ،هدوب تسرد الماک ربخ نالف هک دش نشور نم رب یتقو یلو تسا ددرت ا و راکنا ،ضقن رابخا دروم رد نم شنکاو نیتسخن تسا نشور

 متسود رب ار تقیقح هک دنک یم باجا قالخا و فاصنا و ملع ،دشن تفا یلوقعم حیضوت رگا و منادب ار ضقن دروم نآ لیلد منک یم شالت تسخن

.مهن ندرگ نادب و منادب رترب

 ار یمالسا تنوشخرپ خیرات مالسا هب تبسن هژیو رظن نسح اب مه یروکشا یفسوی نسح« :مدرگزاب رفکین بانج یوعد هب تاحیضوت نیا اب

.»دنک یم یناوخزاب

 یراک نیا و منک تاعر ار یلد مه یانعم هس ره ترورض هب مهاوخ یم هک ارچ ؛منک یم یناوخزاب ار مالسا تنوشخ رپ خیرات رظن نسح اب نم ،هلب

 و دشاب هنوگ نیا داب ،)نمؤم ریغ ا و دشاب نمؤم هک نیا زا معا( دواک یم ار مالسا خیرات هلمج زا و دنک یم راک خیرات رد هک یسک ره و تسا هتساب

 رب هک تسا نیا وا نوچ یناسک و رفکین یاقآ داریا اضق زا .دنک یم طوقس ینالقع ریغ کژولوئدا یاه یرواد و تیمزج و بصعت یداو هب هنرگ

 شیپ زا و یمزج یاه یرواد شیپ اب ناوارف دهاوش رب انب تفگ ناوت یم یتح و دننز یم مخش ددش نظ ءوس اب ار مالسا خیرات ،لوقعم تنس فالخ

.دندرگ یم رب دوخ یاه هتفا زا یضار و مالسا زا یضاران تاهن رد هک تسا نشور و دنور یم یدعب تالوحت خیرات و دمحم و مالسا غارس ضورفم

 زا( یدعب نورق رد هدمآ دد عبانم هک ممهف یمن نیا زج ار »نظ ءوس کیتونمره« .ما هتشون شور نیمه اب زین ار مالسا زا شیپ ناریا خیرات دوخ نم

 هعوضوم لوصا تامکحم اب ضراعت رد رگا هژیو هب( ربتعم دنچ ره عبنم ک رد یربخ لقن ضحم هب و مرگنب ددرت اب ار )دعب هب یرجه مود هدس

 »ثدحلا ملع« و هدوب هتکن نیمه هجوتم موس و مود هدس نامه زا ناملسم ناهیقف و ناملاع اضق زا .منکن دامتعا نادب )دشاب هریس و خیرات و یند

.دنا هدز ثداحا و رابخا شالا هب تسد بترم و دنا هداهن داینب ار

!؟ربمایپ و مالسا هئربت 

]۱[
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.»دوبن نآ راذگ ناینب و مالسا ریصقت ،دش هتخر مه رگا و دشن هتخر نوخ مه ردق ن آ دوگب دشوک یم و …« :تسا هدومرف همادا رد رفکین بانج

 منک تباث هک ما هتفرگن میمصت شیپ زا نم هک منک یم ضرع ناشا عالطا ضحم .درک ریسفت و مهف داب هنوگچ ار یوعد نیا هک مناد یمن اعقاو

 هک ما هداد ناشن دنتسم روط هب و تسا نم قیحت هنماد دح رد ما هدرک اعدا و هتشون و هتفگ نم هچ نآ ؛»… و دشن هتخر نوخ مه اهردق نآ«

 و نم قیقحت قفو ا .دنا هدش هتشک فرط ود زا یدادعت هچ ربیخ رد ا و دشاب تسرد دناوت یمن )هدمآ عبانم رد هک یا هنوگ هب( هظرق ینب راتشک

 رفن دصیس دودح وس ود زا )هظرق ینب باستحا نودب هتبلا( دمحم نامز )هرس ا و هوزغ( یماظن یاه یریگرد ناگدش هتشک لک رامش رگد یخرب

.تسا هدوب

 تسرد نم یواعد هک دنهد ناشن دنتسم روط هب و دننک لالدتسا ،زیگنارب هفطاع و یملع ریغ یواعد عون نیا یاج هب هک تسا رفکین یاقآ رب لاح

 الوصا اما ،تسا مهم مه تیمک تاعوضوم عون نیا رد هک نیا نمض .دندش هتشک رفن رازه یس ا و رفن رازه هس الثم هندم یاه گنج رد و تسین

.دنوش یم لوبقمان ا و لوبقم هک تسا تادنتسم هب هجوت اب اه تیمک

 و یراچان رس زا دمحم هک دراذگ یم نیا رب ار ضرف دناد یمن ار ارجام هک مه ییاج نآ رد و« :دازفا یم بلطم نیمه اب طابترا رد و همادا رد ناشا

.»تسا هتشاد اور ار لام بصغ و یریگریسا و یزیر نوخ مکحم یلیلد رب انب

 رفکین یاقآ تسا دیعب( هن ا هتفرگ تروص »لام بصغ« دروم نالف رد هک دوش تباث داب الوا هک منک ضرع تسا مزال زین اعدم نیا هب خسا رد

 یاه گنج مامت رد اه یزیر نوخ نیا ،تسا گنج رد یزیر نوخ نامه دارم رگا ؟تسیچ »یزیر نوخ« زا دارم ایناث و )تسیچ بصغ یانعم هک دنادن

 ندش هتشک یتح تروص نآ رد هک( دشاب عورشمان گنج لصا وس ک زا هک نیا رگم ؛ریذانزیرگ رش اما تسا ّرش دنچره ؛تسا یعیبط یرما یرشب

 هتفرگ تروص هعماج و هنامز یاه گنج فرع و موسرم یاهرایعم زا جراخ رد نایمدآ ندش هتشک ا و )عافد لباق ریغ و تسا تانج ناسنا ک

.دنک یم نییعت خرن اوعد طسو رفکین یاقآ .دشاب

 یاکتا هب ک ره هراب رد و دریگب رظن رد ار لوقعم یاه ضرف هک درادن یزیرگ ققحم ،تداع فالخ و ضقن دراوم رد هک تسا نیا یلصا خسا اما

 رواب یتقو الثم .تسا رظن نسح اب هنالد مه ههجاوم نامه نیا ،دش هتفگ نیا زا شیپ هک نانچ .دنک مالعا ار دوخ یرواد و لیلحت نیارق و دهاوش

 یاه گنج اب و تافلت و برخت رثکادح هن و تسا گنج رد تافلت و تاعاض لقادح رب لصا و گنج هن تسا حلص رب لصا مالسا رد هک مراد

 زا جورخ و ضقن دراوم رد هک دنک یم باجا انثتسا و هدعاق و عرف و لصا ییالقع دعاوق و قیقحت شور ،مفلاخم )ریشمش ا و مالسا( ییادتبا

 ،رگد یاه یراگن خیرات رد رگم .منادب دودرم ار ربخ تاهن رد ا و منک ددرت دنس تقاثو رد ا و منک ادیپ دراوم نآ یارب یلوقعم حیضوت ا ،هدعاق

 لیلحت و ریسفت و مهف ناماه هتسناد اب ار تامهبم و اه هتسنادان )یراگن خیرات رد هچ و هرمزور یگدنز رد هچ( هراومه ام ،لاحره رد ؟دننک یم نیا زج

.ما هدرکن نیا زج یراک مه نم و مینک یم یرواد نام تاحیجرت متسیس ساسا رب و هدرک

خیرات ناگدد متس یادص و یراگن خیرات 

 ادیپ یوعد نیا یارب یلصحم یانعم منک یم رکف هچره .»دونش یمن ار ناگدد متس یادص یناوخزاب نیا رد ]یروکشا[ وا« تسا هتشون رفکین بانج

 هب دیقم و قداص خروم ؛نامولظم هن و ناملاظ یادص هن و نافلاخم یادص هن و شنانمؤم و دمحم یادص هن مالسا خیرات هب هاگن رد نم .منک یمن

 رهم .تموصخ و تیمزج و بصعت هدرپ س زا هن و دنیب یم ار ثداوح و صاخشا کشا و هفطاع هدرپ تش زا هن ،یراگن خیرات و یملع دعاوق و بادآ

 رواب قالخا قفو هک تسا نیا دشاب مهم خروم یارب داب هچنآ .دنشاب هتشاد یشقن یراگن خیرات رد هژیو هب و یملع یاهراک رد دابن اتدعاق نیک و

 ،درذگب زرم نیا زا یخروم رگا .دهد خسا تاهبش هب و دنک عافد دوخ هلدا زا دناوتب و دهد هئارا ار دوخ قطنم و لالدتسا و دانسا ،دنک لمع

.هسامح و هباطخ دوش یم ا و )نآ یسکرام عقاو رد و یفنم یانعم هب یژولوئدا هتبلا( دوش یم کژولوئدا ا وا یراگن خیرات

 رد لاح نیع رد اما ،تسوا توق طاقن زا مالسا هلمج زا و نادا هب وا یخرات هاگن و تسا گنر رپ خیرات ،یتعرش راب و گرب رپ راثآ رد .منز یم یلاثم

 هلمج زا .دشاب »ناادص یب یادص« نامه ا و ناگدد متس یادص رفکین بانج لیامت قفو ات دنک یم هدافتسا یخرات ثداوح زا یو ،دراوم یخرب

 نم .تسا هدرک ار راک نیا مامت یداتسا و یبوخ هب وا »ردارب دوب نینچ نیا یرآ« و »مدآ ثراو نیسح« :یو )هدش باتک اهدعب( ینارنخس ود رد

 یاه هناهب زا یسامح و هنابدا و هنارعاش لیلحت و ریسفت یعون ؛تسین خیرات راتفگ ود نیا اما ماتس یم رفکین بانج هاگن نامه اب ار رثا ود نیا

 هک تسین نامه یتعرش لباق و لیباه اما ؛»نیربکتسم« دض »نیفعضتسم« شا هقالع دروم ریبعت هب و ناگدد متس نتخیگنارب یارب تسا یخرات

 و هیکرت رد هک تسین نامه تارف و هلجد دنواشوخ دور ود و هتفا باتزاب نآرق رد یتح ا و )تسناد یخرات ار اهنآ ناوتب رگا هتبلا( هدوب خیرات رد
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 یراگن خیرات و خیرات اب یتبسن چیه یلو تسا دیفم و راذگرثا دوح رناژ رد و باذج و ابز یرنه رثا ک مدآ ثراو نیسح .تسا یراج و یراس قارع

 یخرات یاهدادخر هنافرط یب شرازگ هتبلا . دنک یمن دانتسا نادب یخرات عبنم ک ناونع هب مه یسک چیه و درادن )نآ فراعتم یانعم هب(

.تسین خروم صخشم شیپ زا فاظو رامش رد راک نیا یلو ،دهد ناشن نابطاخم هب ار مولظم و ملاظ دناوت یم

 اور اما ،مشابن توافت یب ضیعبت و متس ربارب رد منک یم و هدرک شالت ،ما یند یاه هزومآ یاضتقم هب مه و متیناسنا رابتعا هب مه نم مازفایب

.مشاب هتشاد یفطاع ا و یناما و صاخ یریگ عضوم ،ما یخرات راک رد مناد یمن

یند ناشدناون مهم راک 

 ره هب و« :دسون یم نم نانخس یاوحف قفو هتبلا تاعزانم نیا رد تافلت نازیم و داهج و گنج تیهام هراب رد نم هاگدد نایب زا س رفکین بانج

.»دنشاب هتشاد اه تدهاجم هنوگ نآ زا و دنریگب قشمرس نازورما هک تسین اور لاح

 داهج باب رد )مهدزیس راتسج( »یمالسا داهج باب رد یلمأت« هلاقم رد نم .تسا هدرک هراشا یمهم سب هتکن هب ،تسرد نایب نیا اب ناشا

 مالسا رد ،هدمآ دعب هب موس هدس زا ناملسم ناهیقف هقف رد هک هنوگ نآ داهج هک ما هتفرگ هجیتن ناا رد و هدرک ثحب لیصفت هب یمالسا

 یماد هضرف ک و یعرش مکح ک ناونع هب دناوت یم هن و تسا راگزاس نآرق و مالسا هعوضوم لوصا و یساسا ینابم اب هن هک ارچ تسا عوضومالب

.دشاب هتشاد تیعوضوم و درکراک

 و دودح دننام( رگد هباشم دراوم رد میمعت اب هتبلا ار عوضوم ک نیمه دنناوتب ینونک یند ناشدناون رگا ،موگب یمارگ رفکین بانج هب داب

 عقاو رد و هدرک گرزب سب یراک ،دننک لیدبت ناناملسم بلاغ هشدنا هب و دنزادنایب اج )… و یند تموکح و تیسنج هب طوبرم تاررقم و تاد

 لصا نیمه ناناملسم نایم یلخاد و یجراخ عازن و گنج و تنوشخ همه نیا یداقتعا و یتفرعم مهم هناهب .درک دنهاوخ نوگرگد ار مالسا خیرات

 یاه تنوشخ لامعا یتسرد هب »مدآ ثراو نیسح« نامه رد یتعرش اضق زا و تسه و هدوب ریشمش شاتس و هنادواج هضرف ک ناونع هب داهج

 ات تسا هتفرگن رارق زین ناملسم مه ناشدناون هجوت دروم یتح یدج روط هب زونه داهج عوضوم .تسا هدرک وگزاب ار داهج هضرف مان هب هدرتسگ

.ناهیقف و ناشدنا یتنس هب دسر هچ

 ک ناونع هب داهج ندرک مالعا عوضومالب هب نداد اهب مک یاج هچ و ؟یند ناشدناون راوشد یاه شالت فیفخت همه نیا یاج هچ ،تروص نیا رد

 الوا اما ،دنک بلط تناد لالحنا زرم ات رت لاکدار یاهدقن یند ناشدناون زا و دورب رتولج نامز زا دراد قح رفکین یاقآ ؟هنادواج یعرش هضرف

 هب )شدناون و رکف نشور ولو( ناملسم ک دوش رارق رگا ،ایناث و ؛دنک هناخ »رگا رد« انالوم ریبعت هب و دریگب هددان ار تایضتقم و طارش دناوت یمن

 راک نالف دوش یم هتساوخ یند نارکف نشور زا یتقو .دوب دهاوخ عضومالب »یند رکف نشور« ناونع رگد ،دسرب شا یند یاهداینب و ناما لالحنا

 یند لیلد هب ،یند رکف نشور ،یهگناو .دنک یم لحمالب زین ار اه هتساوخ ،نآ فذح و تسا یضورفم رما »یند« دنوس ،دننکن ا و دننکب ار

 نینچ زین نونک ات هک نانچ( دریگب هدهع رب تبثم تالوحت رد ییانثتسا یشقن دناوت یم و دنک یم ادیپ تیمها راد نید عماوج رد هک تسا شندوب

 دوشب تاهن رد مه غابد شورس رگا لاثم باب زا .دش دهاوخ وحم زین وا شقن ،دوش هدناتس وا زا یفصو نینچ لیلد ره هب رگا و )تسا هدوب

.دزیخ یم رب نایم زا زین اه هلداجم و اه هثحابم رگد ،رفکین اضردمحم

مالک نیساو 

 شدوخ هژیو و لاکدار هاگن یعون اب هک تسا رصاعم مالسا نید فلاخم یدج و شدنا یفسلف نارگ شهوژپ و نارکف نشور دودعم زا رفکین یاقآ

 یاهدقن زا هراومه و منک یم لابقتسا ییاهدقن نینچ زا مدوخ مهس هب نم .دهد یم رارق یداقن و یسراو دروم ار یناملسم خیرات و یدابم و مالسا

 هب ایناث و دهد یم خسا ینونک طارش رد نید دقن ترورض هب دوخ دح رد الوا هک دراد تیمها رظن نیا زا ناشا یاه هتشوندقن .مزومآ یم ناشا

 هچ رفکین دننام یناسک هشدنا رد هک میمهف یم نم دننام و نم عقاو رد .دنک یم کمک یبا »هلاسم« رد ناملسم تسیمرفر نارکفتم و ناشدناون

 نیب وگو تفگ تاهن رد .مینک رت حقنم و رت یدج زین ار ناماه شواک و تاقیقحت و مورب یرتشیب یاهافرژ هب ات دنک یم کمک ام هب نیا و درذگ یم

 و یگنهرف و یعامتجا تاکرتشم ورملق رد لقادح( ام نطو نارکفتم ورملق رد هشدنا یالتعا و مدرم یهاگآ قیمعت هب دناوت یم ،هعزانم یوس ود

.دنک کمک )یلم یسایس
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 یطارفا ابلاغ یتح و یتنس الماک رظنم زا اتدمع رفکین یاقآ هک تسا نیا نآ و منک هراشا تفگش و مهم سب هتکن ک هب مریزگان لاح نیا اب

 ناشا اضرف ینع .دنک یم نکممان هاگ و تخس ار همهافم و هملاکم دوخ نیا و دزادرپ یم ناشدناون یاه هزومآ دقن هب نآ خیرات و نید زا هناارگداینب

 هب و یمالسا یاه هزومآ زا یریسافت ناشا .دآ یم ام لادج هب ،دنراد یمالسا تنس و ماکحا و ینابم زا یطارفا عون ناارگداینب هک یریسافت نامه اب

.تسا قبطنم ام ناوزوح بلاغ یوگلا اب اقیقد هک دهد یم هئارا یناملسم نییآ و مالسا »رتکاراک« زا ناشدوخ ریبعت

 لوسر و ادخ ریمض و نهذ زا الوا ییوگ هک دننک یم اقلا نینچ ناطلس و هطلس و الوم و دبع زا هنارگرهاظ و یظفلا تحت همجرت اب ناشا لاثم باب زا

 رد یرون هللا لضف خیش اضق زا .دنوگ یم رفکین یاقآ هک تسا نامه زین نآ و دراد ریسفت ا و همجرت ک طقف نیوانع نیا اوگ ایناث و دنراد ربخ

 »تدوبع« رب لصا مالسا رد هک دز یم دارف ور نیا زا و دیشدنا یم »تدوبع« موهفم و هژاو هراب رد رفکین یاقآ دننام تسرد هطورشم رصع

 ریسفت اه هد هک میناد یم و تسالوم و دبع زا ریسفت نیرت یحطس مه نآ و ریسفت ک اهنت ناشراتخم ریسفت هک دناد یم ناشا  .»یدازآ« هن و تسا

:دوگ یم هک دنک یمن دانتسا یولوم نوچ یسک  ریسفت هب ناشا ارچ دراد شسرپ یاج الوصا .دراد و هتشاد دوجو نیوانع نیمه زا رگد

.دنک او تا ز تیقر دنب / دنک تدازآ هک نآ الوم تسیک«

.»تسا یدازآ ءایبناز ار نانمؤم / تسا یداه توبن یدازآ هب نوچ

 هن( یهلا تاذ تدوبع موهفم زا الوصا هک دنک یمن هجوت الوم و دبع موهفم زا یتعرش و لابقا نوچ یناسک ریسفت و مهف هب رصاعم نارود رد ا

 زاغآ رد یو .نیسح ماما و البرک هراب رد لابقا دنلب هموظنم هب درگنب هنومن باب زا .دنمهف یم ار ناگدنب یدازآ و هدارا )ینیمز یاه تدوبع هتبلا

:دوگ یم

تسر دوبعم ره دنب زا شندرگ / تسب دوجوملاوه اب نامیپ هک ره

تسین هدنکفا شرس ینوعرف شیپ / تسین هدنب ناملسم ار هللا یوسام

 بانج هک دنک یم باجا ثحب قطنم لقادح  .»مشاب قلطم نایصع ناهج رد ات شخب قلطم میلست ناما رد نم هب !اادخ« :دوگ یم یتعرش ا

 یاه هاگدد رد لالدتسا فعض و یتفرعم یاطخ رگا و دنیشنب وگو تفگ هب نانآ اب نآ قفو و دنک هجوت زین ناشدناون یاهریسفت و اه مهف هب رفکین

 رد هنافسأتم ؟مشاب یدادغب رکبوبا و یدزی حابصم و یرون خیش لامعا و راکفا یوگ خسا هک تشاد راظتنا نم زا داب ارچ .دنک راکشآ دنیب یم نانآ

.تسین اور هک دوش یم تاحضاو تاحیضوت نیا فرص تقو زا یمهم شخب ،ام نیب هاگیب و هاگ یاه هلداجم

 اما ،تسا هدرک هجوت هقیقد نیا هب لبق ینایلاس دوخ یتسرد هب و دنک یم در و بذکت ار ییارگ تاذ توق هب رفکین بانج دنچره هک نیا رخآ مالک

 زا ،رصاعم ناملسم ناشدناون یارآ اب ناشا یهجوت یب و یند یاه هرازگ و عبانم و نوتم زا هناارگرهاظ و یتسیلامرف ریسافت رد یو تیمزج

.دنک یم تاکح یو یسانش نید رد یرثکادح ییارگ تاذ

——————————————————-

 رد »هنالوسر یاهاؤر« باب رد یند ناشدناون زا هورگ ود نیب هک تسا یتخس یتفرعم ریغ ابلاغ لادج نیمه شرضاح و یح هنومن ک .

 هک تسا یدراوم مدارم هتبلا( تسین تقیقح یرحت دصق هب و هنالد مه لیلد ره هب یتاعزانم نینچ داد ناشن ناوت یم هبرجت هب .تسا هتفرگ

.)فرط ود هلدا ندوب زارت مه یاعدم یتح و اه هتشون و اه هتفگ مامت ندوب لطاب یوعد هن و تسا یقالخا دض عازن قادصم

:بلطم نیا یراذگ کارتشا

]۱[

)http://zeitoons.com/19728?share=twitter&nb=1(رتییوت 5 )http://zeitoons.com/19728?share=facebook&nb=1(کوبسیف 

)http://zeitoons.com/19728?share=email&nb=1(همانایار پاچ)http://zeitoons.com/19728#print( 

طبترم
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 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

)https://telegram.me/zeitoons(

 ”مالسا یراگن خیرات نوچ و دنچ رد“ هب خسا 4

)http://zeitoons.com/19294(

)http://zeitoons.com/19719(یلبق بلطم «

.

ناسحا —

:هگ یم

امش تاحیضوت زا ساپس اب

 تارظانم رد .دننک شدقن دنناوتب یگداس هب ات دننک یم رایتخا ار مالسا اجنا و نید زا شناوخ نیرت هناارگ ماوع و هناارگرهاظ نید دقن و یفن یارب نارالوکس هک ددرک هراشا یتسرد هب

 دننک ثحب نانا اب مالسا زا انیس یلعوب ا یبرع نبا ا انالوم شناوخ اب یسک رگا اذل .ما هتفارد ار دنفرط نیا ینشور هب ما هتشاد ناتسود لیبق نیا اب هک ینالوط یاهثحب و ددعتم و فلتخم

.دننک یم نید یمهفن هب مهتم ار صخش ارگ ساو و ارگرهاظ یاهقف اب یبیجع تهابش اب

)http://zeitoons.com/19728#comment-2588(ظ٫ق ۲۷:۶ رد ۱۳۹۵ ,۱ نابآ

)http://zeitoons.com/19728?replytocom=2588#respond(نداد خسا

.

ییاتسور —

:هگ یم

! یروکشا بانج یراد یا هلصوح هچ

!! نازروند یاعدا دروم یادخ هتبلا ، تسا دنوادخ دوخ ریصقت ، دیشک نایم هب ار مالسا یا ناوتن هک اج ره رفکین بانج لاثما دد زا

)http://zeitoons.com/19728#comment-2595(ظ٫ق ۲۹:۱۰ رد ۱۳۹۵ ,۱ نابآ

)http://zeitoons.com/19728?replytocom=2595#respond(نداد خسا

.

بئاط —

:هگ یم

 اب نینچ یخسا ،دننک یم رارف مه زا هک یبلاطم زا راشرس ،رفکین دوخ هلاقم هب دناوتب هک یسک .دنکیم تاکح شا هدنسون یگدازآ و شناد و تیناسنا ،قالخا ،بیسنرپ زا هک تس یا هتشون

)http://zeitoons.com/19728#comment-2598(ظ٫ب ۳۸:۲ رد ۱۳۹۵ ,۱ نابآ
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.ما هدناوخ یروکشا یاقآ امش زا هک تس یا هلاقم نیرتهب نیا .تسا دیجمت هتساش ،دهد هئارا ،انعم رپ و هدازآ لاح نیع رد و راقو

)http://zeitoons.com/19728?replytocom=2598#respond(نداد خسا

.

یزیربت یلع —

:هگ یم

 نشور یاه هولج یسک یتقو !دینک ضرف موصعم ریغ ار ادخ روا مایپ و ,دینک یضار ار ناشا هک دزادنین تمحز هب ار دوخ ,یروکشا بانج امش !دراد ا ک هشیمه غرم رفکین بانج یارب

 هک تسه اهرهیزدلگ و ماشه نبا و نودلخ نبا و یربط یاه غورد و سییول دلرانرب و سینوز نیورام و سانشقرش و شیشک تاجتشون ردقنا ,دنیبن تسا تمحر نیملاع یارب هکنا رد ار خیرات

 رشب تاانج هب هتسب مشچ یاه ناسنا نیا ی همانراک…یرگد وا دعب و ,دروا یم رب رس یجلخ ,ینک عناق ار ناشا .دنهد هئارا یولع و یوبن مولظم مالسا یارب هایس یخرات راو وکنزیل شرخا

 هک یتقو دشخب یم شمارا ار نانموم یاه لد هک هدش تباث تسا هزجعم نارق تراشب .درادن یناا یطسو لبقام نورق یامن ناملسم یاه ماخاخ و ناشیشک یاه غورد ناوگاو و ,نردم

 نانرفآ روش و دنا هتفر دلفسمار و ینیچ و شوب و نایمادص .دراد یم مالعا ,ناهراک فنا مغر هب ار ترطف و دیحوت غارچ لامکا و مامتا و ,ماکان ار ادخ رون ندرک شوماخ یارب لاعف یاه ناهد

 یم شامن هب ,خیرات ناا یاه تردق ثاریم ی هبورخم یاه رهش رد ار ادخ نوخ هب قشع ی هژر ,وا ی هلاسره نیعبرا رد , ع نیسح مچرپ ندرک دنلب اب ,یناسنا تلادع و قح یاه هسامح

.دناشن یم ترشب ناج هب یریدخت یاه هناسر توکس رد ار شنخس مورحم مولظم رشب .دنراذگ

)http://zeitoons.com/19728#comment-2608(ظ٫ق ۳۹:۲ رد ۱۳۹۵ ,۲ نابآ

)http://zeitoons.com/19728?replytocom=2608#respond(نداد خسا
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